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CNR 2016 - Congresso Nacional de Radiologia

Caros colegas, o Congresso Nacional de Radiologia 2016 
decorreu de 4 a 7 de Maio em Albufeira, na Herdade dos 
Salgados.
Os cursos pré-congresso ocuparam o primeiro dia, 
nomeadamente, o curso hands-on de ecografia musculo-
esquelética e o curso hands-on de TC cardíaca.
Os três dias seguintes foram dedicados ao tema principal do 
congresso - Radiologia Abdominal. 
Procurou-se integrar e valorizar o trabalho das recém criadas 
secções da SPRMN, as quais julgamos serem decisivas para 
o desenvolvimento da SPRMN e da Radiologia Portuguesa.
Como habitualmente estiveram presentes os representantes 
das sociedades convidadas: Sociedade Espanhola de 
Radiologia Médica, o Colégio Paulista de Radiologia e o 
Colégio Brasileiro de Radiologia. Este CNR contou ainda 
com a participação especial do presidente do RSNA o Prof. 
Richard Baron.
Foram integrados no programa do congresso, duas sessões 
especiais, uma dedicada ao tema da sub-especialização e 
outra à protecção do doente em radiologia.
Decorreram dois simpósios da Indústria.
Foram distribuídos 4 prémios, "melhor comunicação oral" 
- patrocinado pela GE; "melhor poster" - patrocinado 
pela Siemens; "radiographers - melhor comunicação 
oral" - patrocinado pelo Lab. ROVI; "vencedor do Quiz 
Radiológico" - patrocinado pela C2S. 
Uma particular menção para as excecionais conferências 
honorárias do Prof. Luis Martí-Bonmatí e do Dr António 
Lobo Xavier.
Não podemos deixar de referir o sucesso do jantar de 
encerramento do CNR com o concerto do José Cid.

Figura 1 - Palácio de Congressos - Herdade dos Salgados, Albufeira

Figura 2 - Curso Pré-Congresso - Hands-on de Ecografia Músculo-Es-
quelético

Figura 3 - Curso Pré-Congresso - Hands-on de TC Cardíaca

Figura 4 - Conferência Honorária, Dr.  António Lobo Xavier e Prof. 
Doutor Filipe Caseiro Alves



Figura 5 - RSNA Presidential Lecture, Prof. Richard Baron

Figura 6 - Conferência Honorária, Prof. Luís Martí-Bonmati

Figura 7 - Exposição Científica e Quiz Radiológico

Figura 8 - Sala Monchique - Congresso Técnicos de Radiologia

O CNR em números....

Participantes 441 (> 35% que no anterior)
Número de trabalhos apresentados 303 (> 11% que no 
anterior)
Número de patrocinadores 23 (semelhante ao do CNR 
anterior - 22)

Figura 9 - Exposição Técnica

Figura 10 - Jantar de Encerramento

Uma nova ideia de congresso...

O último CNR deu início a uma nova ideia de congresso, 
mais moderno, imersivo e inclusivo.
Contamos pela primeira vez com os serviços de uma 
empresa dedicada á organização de congressos médicos, o 
que contribuiu, para um congresso mais moderno, com uma 
organização profissional, permitindo elevar a fasquia da 
qualidade de vivência CNR.
De novo no Algarve, mas com a filosofia diferente, com 
a inclusão dos almoços na inscrição, o que fomentou uma 
maior participação no congresso, especialmente nas sessões 
com horários adjacentes.
Foi o primeiro congresso com a participação conjunta dos 
técnicos de radiologia, numa parceria que julgamos ter sido 
positiva e que será para aprofundar.
A modificação do formato da apresentação das comunicações 
orais, posters e posters seleccionados, deu-lhes um maior 
destaque, valorizando-os, permitindo que um maior número 
de participantes estivesse presente.
Os cursos pré-congresso, com um cunho prático muito forte, 
foram um sucesso, tendo havido 62 participantes no curso de 
ecografia músculo-esquelética e 32 no curso de TC cardíaca. 
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Presidente da SPRMN distinguido com a 
medalha de ouro da ESGAR

Filipe Caseiro Alves, professor catedrático da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), presidente 
da SPRMN, foi recentemente distinguido com a Medalha de 
Ouro da Sociedade Europeia de Radiologia Gastrointestinal e 
Abdominal (ESGAR – European Society of  Gastrointestinal 
and Abdominal Radiology).
A distinção foi entregue durante o congresso da ESGAR 
2016 (http://www.esgar.org/annual-meeting/esgar-2016/) 
que decorreu em Praga (República Checa) de 14 a 17 de 
junho.

Segundo informação da ESGAR, a “Gold Medal of  ESGAR” 
foi atribuída a Filipe Caseiro Alves: «em reconhecimento dos 
seus esforços e contribuições incansáveis para esta sociedade 
científica durante muitos anos e das suas realizações notáveis 
no campo da radiologia gastrointestinal e abdominal.»
Filipe Caseiro Alves, é membro do ESGAR desde 1994 e foi 
presidente do 18º congresso da ESGAR, que se realizou em 
Lisboa em 2007. 
Desempenhou vários cargos no comité executivo do ESGAR 
e foi eleito seu Presidente em 2009. Foi consequentemente 
Presidente desta Sociedade entre 2011 e 2013.  
Foi também o principal responsável pela organização do 
programa científico dos congressos anuais realizados em 
Salzburgo (ESGAR 2014) e em Paris (ESGAR 2015).
A SPRMN congratula-se com esta honrosa distinção do seu 
Presidente em exercício.

Paulo Donato
2º Vice-Presidente da SPRMN

Figura 1 - Presidente da Sociedade Portuguesa de Radiologia e 
Medicina Nuclear, Prof. Doutor Filipe Caseiro Alves

Como sempre há lugar a melhorias, estando a SPRMN 
interessada em ideias e opiniões que podem fazer chegar pelo 
seu email.
Finalmente, não poderíamos deixar de agradecer a todos 
os palestrantes, participantes e patrocinadores, porque é de 
todos o sucesso deste CNR, mas é igualmente devida uma 
menção especial ao Prof  Filipe Caseiro Alves. 

Hugo Marques
Secretário-Geral da SPRMN

Figura 11 - Entrega de Prémio de Melhor comunicação Oral

Figura 12 - Entrega de Prémio da Melhor Comunicação Poster

Figura 13 - Encerramento CNR 2016


